
Як стати 
орендарем? 

Документи 
для верифікації 

платоспро-
можності



Як вибрати 
суму 
депозиту?

Депозит мінімальний, 
рівний 3-кратній 
місячній сумі орендної 
плати.

Депозит, рівний 
6-кратній місячній сумі 
орендної плати.

Варіант Варіант

В цьому варіанті 
ми попросимо 
у Вас: заяву про 
рівень доходів та 
зобов'язання, а 
також підтверджуючі  
документи. Список 
документів див. 
на сторінках 7-9. 
Ви також подаєте 
обов’язкові для всіх 
документи, перелічені 
на сторінці 5.

Якщо ви можете 
внести більший 
депозит, то  Вам 
треба лише написати 
заяву щодо доходів 
та зобов'язань та інші 
вказані документи 
на сторінці 5, - і 
на підставі цього 
ми оцінимо вашу 
платоспроможність.

Ви подаєте 
документи залежно 

від розміру 
забезпечувального 

депозиту, який 
хочете сплатити.

Всі документи мають 
бути в оригіналі. 

Виняток становлять 
2 перші сторінки PIT-

28; якщо документ був 
доставлений до Уженду 

особисто, то достатно 
мати ксерокопію з 
мокрою печаткою 

Уженду.
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1.
документи, 
обов'язкові 
для кожного
(незалежно від суми 
депозиту)

Довіреність 
для Інвестора 
на верифікацію 
фінансової 
спроможності

Заява про 
доходи і 
зобов’язання

Декларація
вплати 
депозиту

Якщо Ви ведете підприємницьку діяльність:

Заявляєте, які доходи і 
зобов’язання має Ваше 
домогосподарство. 
На підставі цих даних 
ми оцінюємо Вашу 
платоспроможність.

a.

b.

c.
Довіреність на отримання 
інформації про Заявника 
та інших осіб, вказаних до 
спільного проживання, 
в Державних реєстрах 
боржників BIG InfoMonitor 
SA та KRD ("Krajowy Rejestr 
Długów").

То є заява, який розмір 
депозиту вибираєте: 
мінімальний чи вищий.

В Довіреності на 
верифікацію в KRD 
потрібно вписати не 
лише PESEL, а також 
NIP (особи фізичні 
вписують лише PESEL),

Довіреність на 
верифікацію 
Вашої фінансової 
спроможності в BIG 
InfoMonitor заповніть 
2 рази: 1 – як особа 
фізична, 2 – як 
підприємець,

УВАГА! Такого типу 
Довіреність повинні 
надати всі повнолітні 
особи, вказані в Заяві 
для проживання в новій 
квартирі.

Додайте довідку, що 
підтверджує відсутність 
заборгованості сплати 
податків і страхових внесків 
("zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego 
i ZUS o niezaleganiu 
z podatkami i składkami").
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2.
документи, які 
треба подати 
при умові вплати 
мінімального 
депозиту, поза 
вказаними на 
стор. 5

Якщо Ви 
працюєте:

Якщо Ви 
навчаєтесь:

Довідка ("za-
świadczenie") або 
Рішення ("decyzja") 
про призначення 
стипендії: соціальної, 
академічної і т.д.

Документальне 
підтвердження 
доходів з інших 
джерел, напр. 
соціальна допомога

Рішення ("decyzja 
administracyjna") 
про призначення 
500+ або банківське 
підтвердження 
виплат 500+ за 
останні 3 місяці

Довідка про 
працевлаштування 
та заробіток ("za-
świadczenie o zatrud-
nieniu i zarobkach") 
від Працедавця 
та банківське 
підтвердження 
надходжень 
заробітної плати на 
банківський рахунок 
("bankowe
potwierdzenie
wpływu wynagro-
dzenia") за останні 3 
місяці

Документальне 
підтвердження 
доходів з інших 
джерел, напр. 
аліменти та банківське 
підтвердження їх 
надходження

Рішення ("decyzja 
administracyjna") 
про призначення 
500+ або банківське 
підтвердження виплат 
500+ за останні 3 
місяці

Ці документи подають 
усі повнолітні (від 18 
років)!
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ЗАГАЛЬНА 
СИСТЕМА:

Фінансові дані з 
Книги обліку доходів 
і витрат (KPiR - "księ-
ga przychodów 
i rozchodów") за 
попередній рік, 

Фінансові дані 
(накопичувально) з 
Книги обліку доходів 
і витрат за поточний 
рік.

КАРТА 
ПОДАТКОВА:

Рішенни ("decyzja") 
з Податкова ("Urzę-
du Skarbowego") 
про призначення 
карти податкової 
("karty podatko-
wej") з визначеним 
розміром податку

В залежності від 
вибраної форми 
оподаткування:

РИЧАЛТ:

PIT-28 за останній рік 
(2 перші сторінки)Якщо Ви ведете 

підприємницьку 
діяльність

Довідку, що 
підтверджує відсутність 
заборгованості сплати 
страхових внесків 
("zaświadczenie o nie-
zaleganiu w opłacaniu 
składek") з ZUS ("Zakład 
Ubezpieczeń Społecz-
nych")

Довідку, що 
підтверджує відсутність 
заборгованості сплати 
податків ("zaświad-
czenie o niezaleganiu 
z zapłatą podatków") 
з Податкова ("Urzędu 
Skarbowego") 

Рішення ("decyzja 
administracyjna") 
про призначення 
500+ або банківське 
підтвердження виплат 
500+ за останні 3 місяці

Якщо Ви 
маєте 
право до 
соціальних 
виплат:

Рішення органу, що 
виплачує допомогу

або:

Банківське 
підтвердження 
надходження виплат 
за останні 3 місяці / 
Переказів поштових 
за останні 3 місяці

або:

Документальне 
підтвердження 
доходів з інщих 
джерел (якщо є), 
напр. аліменти

пенсійних, допомоги з 
приводу інвалідності, 
пологів, догляду за 
дитиною, за вислугу 
років або інших:
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Часті 
питання:
Як вибрати тип 
квартири?

Як ввести Доходи?

Вкажіть середній чистий 
дохід нетто (тобто 
«на руки») усіх членів 
домогосподарства за 
останні три місяці, що 
передують місяцю, в 
якому ми запитаємо у вас 
дані про ваше фінансове 
становище.

Що враховується 
в дохід?

То може бути Ваша 
зарплата, пенсія, 
соціальна допомога і т.д. 
Увага! То не соціальні 
виплати (напр. 500+).  До 
доходу зараховуються 
постійні доплати до 
заробітної плати, 
наприклад: 

щомісячні премії, 
прописані в 
договорі та 
виплачувані (якщо 
премія квартальна 
– впишіть 1/3 
виплачуваної премії, 
якщо піврічна – 1/6)

доплати та 
надбавки;
не враховуються 
разові нагороди 
або премії

Вкажіть, якого типу 
квартиру ви хочете 
орендувати. Наприклад, 
М2 - це 2 кімнати, а М3 — 3 
кімнати.

Пам'ятайте, що зазначення 
бажаного типу квартири 
не гарантує отримання 
в оренду даного типу 
квартири. Може статися 
так, що ви подаєте заявку 
на M3, але Ви маєте 
платоспроможність лише на 
М2.

ПРИКЛАД
Беруться під увагу лише ті особи, які будуть спільно 
вести господарство в новому помешканні. Припустимо, 
що то будуть:

Бабуся
Дідусь
Беата
Криштоф

9 800 зл/міс

пенсія 1 600 зл

пенсія 1 400 зл

заробітна плата 3 000 зл

заробітна плата 3 200 зл

стипендія 600 злАня

Інвестор попросив їх напр. в грудню донести 
документи, тому для розрахунку взяли вересень, 
жовтень, листопад. Як повинні порахувати середній 
дохід? Беата в вересні отримала квартальну премію 
3 000 зл. Тим часом Криштоф в жовтні отримав 
додатковий підробіток на 1 600 зл, але в листопаді 
заробив лише 2 600 зл. Середній місячний дохід за 3 
місяці порахували наступним чином: 

Бабуся
Дідусь
Беата
Криштоф

11 133 зл/міс

1 600 зл

1 400 зл

3 000 зл + 1 000 зл (1/3 квартальної премії)

600 злАня
3 533 зл (середня з заробітку за 3 місяці: 3 200 зл+ 4 800 зл+ 2 600зл)
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Особа 1

Особа

Особа 2

доплата 500+

аліменти

Джерело доходу

Середня 
сума 
додаткових 
доходів

2 700 зл

1500 зл

 1200 зл

Сума

Подайте середню 
місячну суму 
додаткових виплат за 
попередні 3 місяці, 
що передують місяцю 
подання документів 
(аліменти, соціальна 
допомога, 500+ і т.д.)

Додаткові 
грошові 
виплати

Зобов'язання 
(витрати)

Впишіть, яку суму 
витрачаєте всі 
разом щомісяця та її 
призначення:

Аліменти
Погашення кредиту
і т.д.

Яку фінансову 
спроможність треба 
мати, щоб орендувати 
2-кімнатну квартиру?

Квартири мають різний 
метраж та різний 
орендний платіж. 
На основі даних про 
Ваших фінансову 
спроможність ми 
оцінимо на квартиру 
якого типу Ви можете 
претендувати і Вам 
повідомимо. Можлива 
також ситуація, коли 
Ви хочете орендувати 
квартиру М3, але 
виявиться, що Ви маєте 
платоспроможнітсь лише 
на М2. 

Навіть якщо ви 
знаходитесь на етапі 
розлучення, потрібно 
також вказати дане 
чоловіка / дружини. Якщо 
на момент складення 
документів ви все ще 

Як заповнити 
форму, якщо у 
мене є чоловік / 
дружина?

одружені, але дане 
чоловіка / дружини 
будуть відсутні, то Ваша 
заява буде відхилена. 
Але то не означає, 
що маєте проживати 
разом! 
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Контакт-центр
22 703 43 49 


